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Tarkistus 1
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti 
yhteisön välineen hyväksymistä 
oikeudellisen yhteistyön alalla sellaisissa 
yksityisoikeudellisissa asioissa, joiden 
vaikutukset ulottuvat valtioiden rajojen 
yli, voidaan harkita ainoastaan, kun 
voidaan näyttää, että sisämarkkinoiden 
toteuttamista haittaavaa estettä on 
mahdotonta poistaa kansallisella tasolla,

Or. fr

Tarkistus 2
Katalin Lévai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että koska ei ole 
olemassa Euroopan laajuista rekisteriä, 
joka tarjoaisi luotettavaa tietoa velallisen 
omaisuudesta, on tärkeää luoda tehokas 
tiedonvaihtotapa jäsenvaltioiden ja 
täytäntöönpanoviranomaisten välille, 
parantaa kansallisten rekisterien 
saavutettavuutta ja lisätä niistä saatavaa 
tietoa samalla noudattaen velallisen 
yksityisyyden suojaa koskevaa periaatetta,

Or. en
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Tarkistus 3
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että suoraan sanoen
velallisten vastahakoisuus on suuri 
ongelma, joka on vielä pahempi, jos 
saatavat ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, ja 
että ongelma on suuri etenkin 
pienyrityksille, joilla ei ole käytettävissään 
erikoistuneita asianajajia tai velkojen 
perinnästä vastaavia osastoja ja jotka 
joutuvat usein epäoikeudenmukaiseen 
tilanteeseen, koska niiden on käytettävä 
henkilöstöä, niukkoja taloudellisia 
resursseja ja ennen kaikkea aikaa tämän 
ongelman ratkaisemiseen tuottavan 
toiminnan sijaan,

C. ottaa huomioon, että suoraan sanoen
velkojen perintä on suuri ongelma, joka on 
vielä pahempi, jos saatavat ovat 
luonteeltaan rajat ylittäviä, ja että ongelma 
on suuri etenkin pienyrityksille, joilla ei ole 
käytettävissään erikoistuneita asianajajia 
tai velkojen perinnästä vastaavia osastoja ja 
jotka joutuvat usein epäoikeudenmukaiseen 
tilanteeseen, koska niiden on käytettävä 
henkilöstöä, niukkoja taloudellisia 
resursseja ja ennen kaikkea aikaa tämän 
ongelman ratkaisemiseen tuottavan 
toiminnan sijaan,

Or. en

Tarkistus 4
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että velkojen 
välttelyä, maksuviivästymistä ja 
maksamatta jättämistä pahentaa usein 
osapuolten piittaamattomuus heidän 
sopimusta edeltävissä ja 
sopimusehdoissaan; katsoo, että on 
korostettava enemmän kaupallista 
tietoisuutta ja yhteisen viitekehyksen 
mukaisten valinnaisten lausekkeiden 
mahdollista käyttöä "eurooppalaiseen" 
tapaan, millä varmistettaisiin se, että 
osapuolet harkitsevat tarkkaan näitä 
asioita kauppasuhteensa alussa,
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Or. en

Tarkistus 5
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. katsoo olevan merkkejä siitä, että 
maksuviivästysdirektiiviä1 ei noudateta 
eikä tunneta riittävästi; katsoo, että jos 
direktiivi nyt päivitettäisiin ja pantaisiin 
asianmukaisesti täytäntöön, se vähentäisi 
huomattavasi maksuviivästyksiä ja 
maksamatta jättämisiä, 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/35/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, 
kaupallisissa toimissa tapahtuvien 
maksuviivästysten torjumisesta (EYVL L 200, 
8.8.2000, s. 35).

Or. en

Tarkistus 6
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C c. ottaa huomioon, että sopimuksia ja 
maksukyvyttömyyttä koskevassa 
kansallisessa lainsäädännössä on suuria 
eroja siinä, miten velkojat voivat 
varmistaa saatavansa sopimushetkellä 
erityisesti käyttämällä 
omistuksenpidätyslausekkeita tai muita 
vastaavia menettelyjä, joita joskus 
kierretään mainittujen erojen takia,

Or. en
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Tarkistus 7
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. pitää vakavana ongelmana tapauksia, 
joissa vastahakoiset velalliset eivät 
noudata siviilioikeudellisia velvoitteitaan, 
toisin sanoen henkilöt ovat ottaneet tai 
pitävät hallussaan varoja, joihin heillä ei 
ole oikeutta, tai eivät ole noudattaneet 
kaupallisia sopimuksiaan; ottaa 
huomioon, että tällaisilla henkilöillä on 
usein huomattavia osuuksia eri 
yksiköissä, bulvaaneissa ja säätiöissä ja 
että täytäntöönpano ei onnistu ilman 
tarvittavia tietoja; ottaa huomioon, että 
usein tällaiset tiedot on saatava 
vastahakoisen velallisen tietämättä, koska 
hän voi usein siirtää varat toiselle 
lainkäyttöalueelle lyhyellä varoitusajalla,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 8
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että tuomioistuinten 
päätösten täytäntöönpanoon liittyvän 
yhteisön lainsäädännön antamisen on 
koskettava kaikkia velallisia tekemättä 
ennakolta eroa vilpittömässä tai 
vilpillisessä tarkoituksessa toimineiden 
velallisten välillä,

Or. fr
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Tarkistus 9
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa lisäksi huomioon, että jotkut 
itsenäiset valtiot eivät noudata toisessa 
valtiossa annettuja välitystuomioita tai 
tuomioistuinten tuomioita, minkä vuoksi 
on syntynyt keinottelua harjoittavia 
rahastoja (vulture funds), jotka ostavat 
tämän valtiovelan paljon edullisemmin ja 
pyrkivät hyötymään tuomion 
täytäntöönpanosta; katsoo, että olisi 
parempi ja oikeudenmukaisempi antaa 
alkuperäiselle velalliselle keinot hakea 
itse muutosta,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 10
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että on vain harvoja 
valtioita, joilla ei ole lainkaan varoja 
oman alueensa ulkopuolella ja että jos 
velkojalla ei ole toivoa tuomion
täytäntöönpanosta kyseisessä valtiossa, 
ainoa tehokas oikeussuojakeino ovat 
ulkomaiset tuomioistuimet, myös 
Euroopan unionissa toimivat 
tuomioistuimet,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 11
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että kaikkia yhteisön toimia, 
joiden tarkoituksena on antaa tietoa 
saataville, on tarkasteltava tällaisten 
tapausten yhteydessä, joissa tiedon puute 
aiheuttaa vakavaa 
epäoikeudenmukaisuutta; ottaa huomioon, 
että velkojalla on mahdollisuus saada 
tuomio pannuksi täytäntöön vain, jos 
käytettävissä on tiedot vastahakoisen
velallisen varoista, jotka voidaan ottaa 
huomioon tuomion täytäntöönpanossa,

G. katsoo, että kaikkia yhteisön toimia, 
joiden tarkoituksena on antaa tietoa 
saataville, on tarkasteltava tällaisten 
tapausten yhteydessä, joissa tiedon puute 
aiheuttaa vakavaa 
epäoikeudenmukaisuutta; ottaa huomioon, 
että velkojalla on mahdollisuus saada 
tuomio pannuksi täytäntöön vain, jos 
käytettävissä on tiedot velallisen varoista, 
jotka voidaan ottaa huomioon tuomion 
täytäntöönpanossa,

Or. en

Tarkistus 12
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa kuitenkin huomioon, että on
ehdottoman tärkeää, että kaikki ehdotetut 
toimet ovat oikeasuhteisia; ottaa lisäksi 
huomioon, että niissä ei pitäisi ainoastaan 
toistaa sitä, mikä voidaan jo saavuttaa 
nykyisten kansallisten toimien avulla 
vaan niissä olisi keskityttävä rajat 
ylittäviin saataviin ja vältettävä tarpeetonta 
ja epäasianmukaista lähentämistä,

I. katsoo kuitenkin olevan ehdottoman 
tärkeää, että kaikki ehdotetut toimet ovat 
oikeasuhteisia ja että olisi vältettävä 
tarpeetonta ja epäasianmukaista 
lähentämistä; katsoo, että näin ollen 
erillinen EU-menettely on parempi; 
katsoo, että olisi harkittava, olisiko 
tällainen EU-menettely rajattava rajat 
ylittäviin tilanteisiin vai olisiko se 
oikeudenmukaisuuden vuoksi oltava 
käytettävissä vaihtoehtona jäsenvaltioissa,

Or. en
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Tarkistus 13
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa kuitenkin huomioon, että on
ehdottoman tärkeää, että kaikki ehdotetut 
toimet ovat oikeasuhteisia; ottaa lisäksi 
huomioon, että niissä ei pitäisi ainoastaan 
toistaa sitä, mikä voidaan jo saavuttaa 
nykyisten kansallisten toimien avulla 
vaan niissä olisi keskityttävä rajat 
ylittäviin saataviin ja vältettävä tarpeetonta 
ja epäasianmukaista lähentämistä,

I. katsoo kuitenkin olevan ehdottoman 
tärkeää, että kaikki ehdotetut toimet ovat 
oikeasuhteisia; ottaa lisäksi huomioon, että 
niissä ei pitäisi ainoastaan toistaa nykyisiä 
kansallisia toimia ja että olisi vältettävä 
tarpeetonta ja epäasianmukaista 
lähentämistä,

Or. en

Tarkistus 14
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon esitetyn vakavan
huolestumisen siitä, että jotkut edellä 
mainitussa 6. maaliskuuta 2008 
annetussa vihreässä kirjassa esitetyistä 
ajatuksista saattavat olla perusoikeuksien, 
myös oikeuden yksityisyyden suojaan
(tietosuoja), vastaisia ja vaarantaa 
menettelyjä koskevat takeet ja olla useiden 
jäsenvaltioiden perustuslaillisten 
perinteiden vastaisia,

J. ottaa huomioon esitetyn osittaisen
huolestumisen siitä, että jotkut ajatukset 
tuomioiden tehokkaasta 
täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 
velallisen omaisuuden läpinäkyvyyden 
avulla saattavat olla perusoikeuksien, myös 
oikeuden yksityisyyden suojan (tietosuoja), 
vastaisia ja vaarantaa menettelyjä koskevat 
takeet ja olla useiden jäsenvaltioiden 
perustuslaillisten perinteiden vastaisia,

Or. en
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Tarkistus 15
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, 
että velkojen rajat ylittävä perintä oikeuden 
päätösten täytäntöönpanon avulla on 
huomattava ongelma sisämarkkinoilla, 
mutta katsoo, että mikään komission
esittämistä ratkaisuista ei tuo apua
vakavimpaan ongelmaan eli velallisen 
vastahakoisuuteen, koska vastahakoiset 
velalliset jättävät siviilioikeudelliset 
velvollisuutensa noudattamatta ja heillä on 
keinot vältellä niitä;

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, 
että velkojen rajat ylittävä perintä oikeuden 
päätösten täytäntöönpanon avulla on 
huomattava ongelma sisämarkkinoilla, 
mutta katsoo, että komission esittämiä 
ratkaisuja on työstettävä edelleen, jotta 
voidaan asianmukaisesti puuttua
vakavimpaan ongelmaan eli velallisen 
vastahakoisuuteen, koska vastahakoiset 
velalliset jättävät siviilioikeudelliset 
velvollisuutensa noudattamatta ja heillä on 
keinot vältellä niitä;

Or. en

Tarkistus 16
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, 
että velkojen rajat ylittävä perintä oikeuden 
päätösten täytäntöönpanon avulla on 
huomattava ongelma sisämarkkinoilla, 
mutta katsoo, että mikään komission
esittämistä ratkaisuista ei tuo apua 
vakavimpaan ongelmaan eli velallisen 
vastahakoisuuteen, koska vastahakoiset 
velalliset jättävät siviilioikeudelliset 
velvollisuutensa noudattamatta ja heillä on 
keinot vältellä niitä;

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, 
että velkojen rajat ylittävä perintä oikeuden 
päätösten täytäntöönpanon avulla on 
huomattava ongelma sisämarkkinoilla;
katsoo, että komission esittämät ratkaisut 
voivat tuoda apua myös vakavimpaan 
ongelmaan eli velallisen 
vastahakoisuuteen, koska vastahakoiset 
velalliset jättävät siviilioikeudelliset 
velvollisuutensa noudattamatta ja heillä on 
keinot vältellä niitä;

Or. en
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Tarkistus 17
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, 
että velkojen rajat ylittävä perintä oikeuden 
päätösten täytäntöönpanon avulla on 
huomattava ongelma sisämarkkinoilla, 
mutta katsoo, että mikään komission 
esittämistä ratkaisuista ei tuo apua 
vakavimpaan ongelmaan eli velallisen 
vastahakoisuuteen, koska vastahakoiset 
velalliset jättävät siviilioikeudelliset 
velvollisuutensa noudattamatta ja heillä 
on keinot vältellä niitä;

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, 
että velkojen rajat ylittävä perintä oikeuden 
päätösten täytäntöönpanon avulla on 
huomattava ongelma sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 18
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että tällainen käsikirja, joka 
olisi saatavilla Euroopan oikeudellisen 
verkoston kautta, voisi parhaimmillaan 
olla hyödyllinen yleisenä toisia 
lainkäyttöalueita koskevana oppaana;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 19
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että tällainen käsikirja, joka olisi 
saatavilla Euroopan oikeudellisen 
verkoston kautta, voisi parhaimmillaan
olla hyödyllinen yleisenä toisia 
lainkäyttöalueita koskevana oppaana;

2. katsoo, että tällainen käsikirja, joka olisi 
saatavilla Euroopan oikeudellisen 
verkoston kautta, voisi olla hyödyllinen
opas sille, miten velkojen rajat ylittävä 
perintä pannaan täytäntöön kussakin 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 20
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että tällainen käsikirja, joka olisi 
saatavilla Euroopan oikeudellisen 
verkoston kautta, voisi parhaimmillaan
olla hyödyllinen yleisenä toisia 
lainkäyttöalueita koskevana oppaana;

2. katsoo, että tällainen käsikirja, joka olisi 
saatavilla Euroopan oikeudellisen 
verkoston kautta, voisi olla hyödyllinen 
yleisenä toisia lainkäyttöalueita koskevana 
oppaana;

Or. en

Tarkistus 21
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo kuitenkin, että tällaisen 
käsikirjan hyöty on rajallinen, että sen 
tuottaminen ja ajantasaistaminen on 
työlästä eikä se pysy ajantasaisena, kun 
lainsäädäntöön tehdään muutoksia; 
katsoo, että siitä on hyötyä vain 
henkilöille, jotka haluavat itse suorittaa 
perinnän ulkomailla; huomauttaa, että 

3. panee merkille, että tällaisen käsikirjan
tuottaminen ja ajantasaistaminen saattaa 
olla työlästä ja kallista, että henkilöiden, 
jotka haluavat oikaista sitä, saattaisi olla 
helpompi käsitellä vain yhtä järjestelmää 
ja että useimmissa tapauksissa velkojien on 
pyydettävä neuvoja asiaankuuluvilta 
ulkomaisilta asianajajilta; katsoo, että 
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useimmissa tapauksissa velkojan on 
pyydettävä ulkomaiselta asianajajalta
neuvoja käytettävissä olevista 
täytäntöönpanokeinoista;

yhdenmukaistetusta versiosta saattaa 
kuitenkin olla hyötyä rajat ylittävän 
järjestelmän puuttuessa;

Or. en

Tarkistus 22
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo kuitenkin, että tällaisen 
käsikirjan hyöty on rajallinen, että sen 
tuottaminen ja ajantasaistaminen on 
työlästä eikä se pysy ajantasaisena, kun 
lainsäädäntöön tehdään muutoksia;
katsoo, että siitä on hyötyä vain
henkilöille, jotka haluavat itse suorittaa 
perinnän ulkomailla; huomauttaa, että 
useimmissa tapauksissa velkojan on 
pyydettävä ulkomaiselta asianajajalta 
neuvoja käytettävissä olevista 
täytäntöönpanokeinoista;

3. katsoo, että tällaisesta käsikirjasta on 
hyötyä, katsoo, että siitä on hyötyä
ammattilaisille sekä henkilöille, jotka 
haluavat itse suorittaa perinnän ulkomailla; 
huomauttaa, että useimmissa tapauksissa 
velkojan on pyydettävä oikeusapua
käytettävissä olevista 
täytäntöönpanokeinoista;

Or. en

Tarkistus 23
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. suosittelee, että tällainen käsikirja tai 
sen yhdenmukaistettu versio on saatavilla 
internet-sivuilla, se on 
käyttäjäystävällinen, se on kirjoitettu 
yksinkertaisella kielellä ja sitä pidetään 
ajan tasalla;
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Or. en

Tarkistus 24
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. uskoo lujasti, että kansallisten rekisterien 
laatiminen ulkomaisista asianajajista, jotka 
käyttävät direktiivin 77/249/ETY* ja 
98/5/EY** mukaisia oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla, olisi paljon 
kustannustehokkaampaa ja enemmän 
avuksi velkojille;

4. uskoo lujasti, että kansallisten rekisterien 
laatiminen ulkomaisista asianajajista, jotka 
käyttävät direktiivin 77/249/ETY1 ja 
98/5/EY2 mukaisia oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla, olisi hyödyllistä; 
huomauttaa, että tällaisiin kansallisiin 
rekistereihin voisi olla linkit komission 
sivustolta;

Or. en

Tarkistus 25
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. uskoo lujasti, että kansallisten 
rekisterien laatiminen ulkomaisista 
asianajajista, jotka käyttävät direktiivin
77/249/ETY* ja 98/5/EY** mukaisia 
oikeuksiaan sisämarkkinoilla, olisi paljon 

4. uskoo, että käsikirjaa voidaan täydentää 
muilla aloitteilla kuten kansallisten 
rekisterien laatimisella ulkomaisista 
asianajajista, jotka käyttävät direktiivin
77/249/ETY3 ja 98/5/EY4 mukaisia 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien palvelujen tarjoamisen 
vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta, EYVL L 78, 26.3.1977, s. 17.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan 
ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys 
on hankittu, EYVL L 77, 14.3.1998, s. 36.
3 Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien palvelujen tarjoamisen 
vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta, EYVL L 78, 26.3.1977, s. 17.
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan 
ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys 
on hankittu, EYVL L 77, 14.3.1998, s. 36.
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kustannustehokkaampaa ja enemmän 
avuksi velkojille;

oikeuksiaan sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 26
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kysymystä kaupallisten 
rekisterien saatavuuden parantamisesta 
voidaan käsitellä sähköistä 
oikeudenkäyttöä koskevan ohjelman 
yhteydessä, mikäli oikeus yksityisyyden 
suojaan, tietosuoja mukaan luettuna, on 
turvattu;

5. katsoo, että kysymystä kaupallisten 
rekisterien saatavuuden parantamisesta
syrjimättömällä tavalla voidaan käsitellä 
sähköistä oikeudenkäyttöä koskevan 
ohjelman yhteydessä, mikäli oikeus 
yksityisyyden suojaan, tietosuoja mukaan 
luettuna, on turvattu; katsoo, että 
kaupallisten rekisterien selvitys parantaa 
tällaisten rekisterien saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 27
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että kysymystä kaupallisten 
rekisterien saatavuuden parantamisesta 
voidaan käsitellä sähköistä 
oikeudenkäyttöä koskevan ohjelman 
yhteydessä, mikäli oikeus yksityisyyden 
suojaan, tietosuoja mukaan luettuna, on 
turvattu;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 28
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on erittäin huolestunut väestö-, 
sosiaaliturva- ja verotietorekisterien 
antamisesta nähtäville;

6. vastustaa väestö-, sosiaaliturva- ja
verotietorekistereitä koskevan 
kaikenlaisen tiedon antamista 
perusteettomasti, harkitsemattomasti ja 
mielivastaisesti nähtäville ja kannattaa 
asianmukaista ja oikeasuhteista kehystä 
tuomioiden tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 29
Klaus-Heiner Lehne

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että väestörekisterien julkisuus 
(kun rekisteri on olemassa) voi olla 
hyödyksi pyrittäessä jäljittämään 
onnettomia yksityishenkilöitä, jotka eivät 
ole hoitaneet elatusmaksujaan tai 
henkilökohtaisia lainojaan, mutta se olisi 
kallista ja suhteetonta eikä siitä olisi apua 
velallisen vastahakoisuuden ongelman 
ratkaisemisessa ja että toimittajat tai 
puhelinmarkkinointitekniikoita käyttävät 
myyjät voisivat käyttää väärin parempia 
mahdollisuuksia tutustua 
väestörekistereihin;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 30
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että väestörekisterien julkisuus
(kun rekisteri on olemassa) voi olla 
hyödyksi pyrittäessä jäljittämään 
onnettomia yksityishenkilöitä, jotka eivät 
ole hoitaneet elatusmaksujaan tai 
henkilökohtaisia lainojaan, mutta se olisi 
kallista ja suhteetonta eikä siitä olisi apua 
velallisen vastahakoisuuden ongelman 
ratkaisemisessa ja että toimittajat tai 
puhelinmarkkinointitekniikoita käyttävät 
myyjät voisivat käyttää väärin parempia 
mahdollisuuksia tutustua 
väestörekistereihin;

7. on sitä mieltä, että väestörekisterien
asianmukainen julkisuus (kun rekisteri on 
olemassa) voi olla hyödyksi pyrittäessä 
jäljittämään onnettomia yksityishenkilöitä, 
jotka eivät ole hoitaneet elatusmaksujaan 
tai henkilökohtaisia lainojaan, ja estämään 
väärinkäyttöä;

Or. en

Tarkistus 31
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että joillakin lainkäyttöalueilla 
on parannettu jossain määrin onnistuneesti 
mahdollisuutta tutustua sosiaaliturva- ja 
verotietorekistereihin mutta 
ristiriitaisuutta tietosuojaa ja 
luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen 
kanssa saattaa esiintyä; huomauttaa, että
tällainen siirto aiheuttaisi mittavia 
muutoksia joidenkin jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöön ja kansalaiset 
suhtautuisivat siihen epäillen; toteaa
lisäksi, että saattaa syntyä juridisia 
ongelmia, jos tietoja käytetään eri 
tarkoitukseen kuin siihen, jota varten ne on 

8. katsoo, että vaikka joillakin 
lainkäyttöalueilla on parannettu jossain 
määrin onnistuneesti mahdollisuutta 
tutustua sosiaaliturva- ja 
verotietorekistereihin, on myös 
varmistettava tietosuojaa ja 
luottamuksellisuutta koskevat säännöt; 
huomauttaa, että tämä on suurelle yleisölle 
arkaluonteinen asia; toteaa, että saattaa 
syntyä juridisia ongelmia, jos tietoja 
käytetään eri tarkoitukseen kuin siihen, jota 
varten ne on kerätty;
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kerätty;

Or. en

Tarkistus 32
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että ehdotus ei ole oikeassa 
suhteessa haluttuun päämäärään nähden ja 
että se saattaa mahdollistaa väärinkäytön ja 
loukata oikeutta yksityisyyden suojaan;

10. katsoo, että jos ehdotus ei ole oikeassa 
suhteessa haluttuun päämäärään nähden, se 
saattaa mahdollistaa väärinkäytön ja 
loukata oikeutta yksityisyyden suojaan;

Or. en

Tarkistus 33
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että joka tapauksessa, kun 
kyseessä on velallisen vastahakoisuus,
velkojan on todennäköisesti käytettävä
välittäjiä, joten mahdollisuudesta tutustua 
julkisiin rekistereihin ei ole paljon apua;

11. korostaa, että joka tapauksessa, kun 
kyseessä on velallisen vastahakoisuus,
velkoja saattaa joutua käyttämään muita 
keinoja kuten välittäjiä;

Or. en

Tarkistus 34
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että joka tapauksessa, kun 
kyseessä on velallisen vastahakoisuus, 
velkojan on todennäköisesti käytettävä 
välittäjiä, joten mahdollisuudesta tutustua 
julkisiin rekistereihin ei ole paljon apua;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että ajatusta täytäntöönpanosta 
vastaavien julkisten elinten välisen 
yhteistyön parantamisesta kannattaa tutkia
edelleen, mutta huomauttaa, että kaikilla 
jäsenvaltioilla ei ole tällaisia elimiä;

12. katsoo, että ajatusta täytäntöönpanosta 
vastaavien julkisten elinten välisen 
yhteistyön parantamisesta olisi tutkittava
edelleen, mutta huomauttaa, että kaikilla 
jäsenvaltioilla ei ole tällaisia elimiä; katsoo 
olevan hyödyllistä rajat ylittäville 
velkojille, jos heillä olisi mahdollisuus 
kääntyä kansallisen viranomaisensa 
puoleen, joka heidän puolestaan 
suorittaisi varsinaisen tutkinnan heidän 
omaisuutensa selvittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 36
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että ajatusta täytäntöönpanosta 
vastaavien julkisten elinten välisen 
yhteistyön parantamisesta kannattaa tutkia 

12. katsoo, että ajatusta täytäntöönpanosta 
vastaavien julkisten elinten välisen 
yhteistyön parantamisesta kannattaa tutkia 
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edelleen, mutta huomauttaa, että kaikilla 
jäsenvaltioilla ei ole tällaisia elimiä;

edelleen;

Or. en

Tarkistus 37
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että velallisen ilmoitus voi olla 
hyödyllinen osa tuomion täytäntöönpanoa 
koskevaa menettelyä, jos siihen liittyy
kansallisen lainsäädännön mukaisia
seuraamuksia;

13. katsoo, että velallisen ilmoitus voi olla 
hyödyllinen osa tuomion täytäntöönpanoa 
koskevaa menettelyä, jos siihen liittyy 
seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 38
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että tällä alalla ei tarvita
yhteisön toimia, mutta yhteisö voi 
kannustaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
säätäneet velallisen ilmoituksesta,
säätämään lainsäädännössään tehokkaista 
tämänkaltaisista välineistä;

14. katsoo, että yhteisön olisi 
varmistettava, että jäsenvaltiot, jotka eivät 
ole säätäneet velallisen ilmoituksesta,
säätävät asianmukaisesti
lainsäädännössään tehokkaista 
tämänkaltaisista välineistä;

Or. en
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Tarkistus 39
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että tällä alalla ei tarvita 
yhteisön toimia, mutta yhteisö voi 
kannustaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
säätäneet velallisen ilmoituksesta, 
säätämään lainsäädännössään 
tehokkaista tämänkaltaisista välineistä;

14. katsoo, että tällä alalla ei tarvita 
yhteisön toimia niin kauan kuin ei voida 
osoittaa, etteivät jäsenvaltioiden voimassa 
olevat välineet ole tehokkaita;

Or. en

Tarkistus 40
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. esittää, että mahdollisella 
eurooppalaisella omaisuusilmoituksella 
täydennettäisiin olemassa olevia kansallisia 
välineitä eikä korvattaisi niitä;

15. esittää, että mahdollisella 
eurooppalaisella omaisuusilmoituksella 
täydennettäisiin olemassa olevia kansallisia 
välineitä eikä korvattaisi niitä; katsoo, että 
kaikissa omaisuusilmoituksissa omaisuus, 
jota velallinen ei omista (kuten vuokrattu 
omaisuus), olisi erityisesti yksilöitävä ja 
ilmoitettava erillään velallisen 
omistamasta omaisuudesta;

Or. en

Tarkistus 41
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. esittää, että mahdollisella 
eurooppalaisella omaisuusilmoituksella 
täydennettäisiin olemassa olevia 
kansallisia välineitä eikä korvattaisi niitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. vaatii, että käytetty omaisuus olisi 
määriteltävä riittävän laajasti, jotta 
velallisille ei tarjota valmista perustetta, 
jonka perusteella he voivat välttää 
omaisuuden ilmoittamisen säätiöissä ja 
bulvaaniyrityksissä tai yhteisillä tileillä, 
joiden omistajia he käytännön syistä ovat;

Or. en

Tarkistus 43
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että tällaisella ilmoituksella 
ilmoitettavan omaisuuden ei pitäisi 
rajoittua Euroopan unionissa olevaan 
omaisuuteen vaan sen olisi katettava varat 
maailmanlaajuisesti;

16. katsoo, että tällaisella ilmoituksella 
ilmoitettavan omaisuuden ei pitäisi 
rajoittua Euroopan unionissa olevaan 
omaisuuteen vaan sen olisi katettava varat 
maailmanlaajuisesti; katsoo lisäksi, että 
tuomioistuimen tuomioiden 
noudattamisen varmistamiseksi velkojien 
on osoitettava, että heidän ilmoittamansa 
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omaisuus on realisoitavissa 
velanmaksussa kohtuullisessa ajassa ja 
että sillä ei ole muita rasitteita;

Or. en

Tarkistus 44
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että tällaisella ilmoituksella 
ilmoitettavan omaisuuden ei pitäisi 
rajoittua Euroopan unionissa olevaan 
omaisuuteen vaan sen olisi katettava varat 
maailmanlaajuisesti;

16. katsoo, että tällaisella ilmoituksella 
ilmoitettavan omaisuuden ei pitäisi 
rajoittua Euroopan unionissa olevaan 
omaisuuteen vaan sen olisi katettava varat 
maailmanlaajuisesti velan perintään 
tarvittavassa mittakaavassa;

Or. en

Tarkistus 45
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että tällaisella ilmoituksella 
ilmoitettavan omaisuuden ei pitäisi 
rajoittua Euroopan unionissa olevaan 
omaisuuteen vaan sen olisi katettava varat 
maailmanlaajuisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 46
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että pienissä tapauksissa, 
varsinkin jos oikeuskulut voisivat 
muodostua esteeksi, oikeuden 
viivästyminen tarkoittaa, että oikeus ei 
toteudu, ja suuremmissa tapauksissa 
suurin este voi olla se, että varoista ei 
saada tietoa; katsoo sen vuoksi, että 
kummassakin tapauksessa väliaikaisten 
toimenpiteiden käyttäminen voi olla 
asianmukainen ratkaisu;

19. katsoo, että niin pienissä kuin 
suuremmissakin tapauksissa suurimmat 
esteet ovat oikeuskulut, nopeus ja se, että 
varoista ei saada tietoa; katsoo sen vuoksi, 
että kummassakin tapauksessa väliaikaisten 
toimenpiteiden käyttäminen voi olla 
asianmukainen ratkaisu;

Or. en

Tarkistus 47
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että pienissä tapauksissa, 
varsinkin jos oikeuskulut voisivat 
muodostua esteeksi, oikeuden 
viivästyminen tarkoittaa, että oikeus ei 
toteudu, ja suuremmissa tapauksissa suurin 
este voi olla se, että varoista ei saada tietoa; 
katsoo sen vuoksi, että kummassakin 
tapauksessa väliaikaisten toimenpiteiden 
käyttäminen voi olla asianmukainen 
ratkaisu;

19. katsoo, että pienissä tapauksissa, 
varsinkin jos oikeuskulut voisivat 
muodostua esteeksi, oikeuden 
viivästyminen tarkoittaa, että oikeus ei 
toteudu, ja suuremmissa tapauksissa suurin 
este voi olla se, että varoista ei saada tietoa; 

Or. en
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Tarkistus 48
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. ehdottaa, että harkittaisiin vakavasti 
mahdollisuutta ottaa käyttöön yhteisön 
väliaikainen toimenpide kansallisten 
tuomioistuinten toimenpiteiden lisäksi; 
katsoo, että se voisi olla yksinkertainen ja 
joustava menettely, joka olisi voimassa 
koko Euroopan unionissa ja jonka avulla 
vältettäisiin viivästykset ja turhat 
kustannukset; katsoo, että se olisi myös 
tehokas ja oikeudenmukainen muille kuin 
osapuolille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 49
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. vaatii, että tällaisten väliaikaisten 
toimenpiteiden muotoon on sisällytettävä 
menettelyjä koskevat takeet sellaisten 
syytettyjen ja kolmansien osapuolten 
suojaamiseksi, joita toimenpiteet 
koskevat; katsoo, että näihin sisällytetään 
ainakin hyvin perusteltu tapaus vaateen 
asiasisällöstä ja todellinen varojen 
hukkaamisvaara maksun välttämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 50
Jacques Toubon

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. ehdottaa, että tällaista toimenpidettä 
olisi sovellettava myös 
välimiesmenettelyissä annettuihin 
vaatimuksiin ja se voitaisiin ottaa 
huomioon Bryssel I -asetuksen edessä 
olevan tarkistamisen yhteydessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 51
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
perin pohjin sopimuksen tekoa edeltäviä 
ja sopimuksessa mainittuja toimia, jotka 
voitaisiin liittää yhteisen viitekehyksen tai 
siitä johdetun vaihtoehtoisen välineen 
kehittämiseen sen varmistamiseksi, että 
eurooppalaisten rajatylittävien 
sopimusten osapuolet harkitsevat 
maksuviivästyksiä ja maksamatta 
jättämistä sopimuksia tehdessään;

Or. en

Tarkistus 52
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. odottaa malttamattomana 
maksuviivästysdirektiivin 
uudelleenarviointia ja kehottaa 
komissiota etenemään tässä asiassa 
mahdollisimman nopeasti vallitsevan 
taloudellisen tilanteen vuoksi;

Or. en

Tarkistus 53
Diana Wallis

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. ehdottaa, että olisi suoritettava 
tutkimus kansallisten oikeudellisten 
lähestymistapojen eroista 
omistuksenpidätyksessä ja muissa 
vastaavissa menettelyissä niiden 
vastavuoroisen tunnustamisen 
varmistamiseksi;

Or. en
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